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I. Reformos kontekstas

I.1. Konstituciniai principai

Atsižvelgiant į atvirumo ir demokratinės atskaitomybės principus, tarpinstitucinių derybų ir 
susitarimų teisėkūros procedūrų metu klausimas susijęs su atstovaujamosios demokratijos 
Europos lygiu klausimu1. Nuo pat parlamentinės demokratijos pradžios viešas debatų ir 
balsavimo pobūdis siejamas su demokratine atskaitomybe: jei rinkėjai nežino, ką jų išrinkti 
atstovai teigė ir kaip balsavo, jie negalės įvertinti atstovų veiklos, kai ateis kiti rinkimai.  Į tai 
atsižvelgiant, derybų teisėkūros procedūrų metu privalomų taisyklių, kurios padidintų 
atvirumą, taigi ir atskaitomybę, nustatymas būtų žingsnis į priekį stiprinant atstovaujamąją 
demokratiją Europos lygiu. 

Kita vertus, vykdant reformą reikėtų atsižvelgti į veiksmingumo reikalavimą ir ypač į tai, kad 
susitarimai per pirmąjį svarstymą turi privalumą – jie lengvesni ir spartesni nei visus tris 
svarstymus trunkantis procesas. Naujų apsunkinančių procedūrų sukūrimas panaikintų šį 
privalumą.

Todėl reikėtų ieškoti šių dviejų reikalavimų pusiausvyros. 

I.2. Politinis ir institucinis kontekstas 

2010 m. spalio 19 d. posėdyje Komitetų pirmininkų sueiga buvo surengusi išsamų keitimąsi 
nuomonėmis dėl derybų įprastos teisėkūros procedūros metu. Politinių frakcijų generaliniai 
sekretoriai pateikė komentarų ir analizę, atsižvelgdami į diskusiją, kuri turėjo įvykti 
Pirmininkų sueigoje.

Pirmininkų sueiga svarstė šį klausimą 2011 m. kovo 10 d. posėdyje. Balandžio 18 d. laiške EP 
pirmininkas J. Buzekas informavo komiteto pirmininką C. Casinį apie posėdžio rezultatus ir 
perdavė Sueigos sprendimą, kuriuos remiantis konstitucinių reikalų komitetas raginamas 
persvarstyti Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnį, kad procedūros taptų veiksmingesnės, 
skaidresnės ir traukesnės, ir į privalomąją taisyklių dalį įtraukti tam tikras svarbiausias Derybų 
įprastos teisėkūros procedūros metu elgesio kodekso2 nuostatas, visų pirma nuostatas dėl:

– komiteto sprendimo pradėti derybas;

– sprendimo dėl derybinės grupės sudėties ir įgaliojimų;

– reguliarių ataskaitų atitinkamam komitetui dėl derybų pažangos ir rezultatų,
įskaitant bet kokį pasiektą susitarimą;

– pakartotinį konsultavimąsi su komitetu dėl susitarimo teksto prieš balsavimą 
                                               
1 Žr. ES sutarties 10 straipsnį: „Sąjungos veikla pagrįsta atstovaujamąja demokratija. […] Sprendimai priimami 
kuo atviriau ir kiek įmanoma labiau juos priartinant prie piliečių“ ir SESV 15 straipsnio 1 dalį: „Siekdamos 
skatinti tinkamą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai
veikia kiek įmanoma gerbdami atvirumo principą.“
2 Darbo tvarkos taisyklių XXI priedas.
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plenariniame posėdyje.

Atsižvelgdamas į perduotą sprendimą, K. Lehnė išsiuntė komiteto pirmininkui C. Casiniui 
rekomendacijas1 dėl geriausios Elgesio kodekso taikymo praktikos. 

Vykdant bet kokią Darbo tvarkos taisyklių reformą reikia atsižvelgti į tarpinstitucinį 
kontekstą, o ypač bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl praktinių 
bendro sprendimo procedūros taisyklių2.

II. Elgesio kodekso nuostatų perkėlimas

Jau esamų taisyklių (nustatytų Elgesio kodekse ir geriausioje praktikoje) perkėlimas į 
privalomąsias Darbo tvarkos taisyklių dalis galėtų būti padarytas iš dalies pakeičiant 
70 straipsnį. Pranešėjas norėtų pasiūlyti pakeitimų, kuriuose atsispindėtų jau egzistuojantis, 
nors ir neprivalomas, acquis šioje srityje.

III. Kaip pertvarkyti plenarinio posėdžio vaidmenį?

III.1. Įžanga

Galbūt sudėtingesnis klausimas yra plenarinio posėdžio įtraukimas į ankstyvąjį etapą prieš 
pradedant derybas teisėkūros procedūrų metu. Ar plenariniam posėdžiui turėtų būti suteikta 
galių pritarti ir (arba) pakeisti komiteto sprendimą dėl derybų įgaliojimų prieš pradedant 
oficialias derybas su Taryba?

Plenarinio posėdžio suteikiamas pritarimas komiteto derybų įgaliojimams suteiktų daugiau 
svorio Parlamento pozicijai ir teoriškai galėtų užtikrinti ankstyvą visų narių įtraukimą į 
sprendimus, susijusius su teisėkūros bylomis. Todėl bendroji taisyklė, kad reikia pateikti visų 
sprendimų projektus, kuriuose numatyti derybų įgaliojimai, plenariniam posėdžiui patvirtinti, 
galėtų iš pirmo žvilgsnio būti grindžiama geresnio demokratinio teisėtumo siekiu. Vis dėlto 
taip pat atsirastų ir ženklių trūkumų. Visapusiškas ir automatinis įtraukimas gali nulemti tai, 
kad procedūra taps pernelyg apsunkinta, taigi pakenks efektyvumui ir santykinei spartai, kuri 
būdinga susitarimams per pirmąjį svarstymą. Be to, jei tai taptų įprasta praktika, svarbūs 
dokumentai gali praslysti nepastebėti tarp gausybės kitų popierių. Reikėtų taip pat turėti 
mintyje, kad dėl šio sprendimo padidėtų EP kalbų skyrių darbuotojų darbo krūvis. Be to, 
plenarinio posėdžio balsavimo rezultatai Tarybai aiškiai parodytų Parlamento derybinės 
pozicijos stipriąsias arba silpnąsias puses.

Todėl pranešėjas pritartų plenarinio posėdžio pritarimo sprendimo projektui procedūrai tik 
tam tikrais apibrėžtais atvejais.

III.2. Kriterijai, kuriais remiantis įtraukiamas plenarinis posėdis

                                               
1 Žr. prie šio dokumento pridėtas rekomendacijas.
2 OL C 145, 2007 6 30 p. 5.
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III.2.a. Teisės aktų rūšys

Viena iš galimybių yra tokia, kad ateityje Darbo tvarkos taisyklėse galėtų būti nustatytos 
svarbių dokumentų rūšys, kurių atvejais būtų privaloma įtraukti plenarinį posėdį prieš 
pradedant derybas, pvz.:

– teisės aktai, kurie turi tiesioginį poveikį Sąjungos piliečių pagrindinėms teisėms ir 
laisvėms [arba jas riboja];

– teisės aktai, kuriais keičiama ar papildomai plėtojama institucinė Sąjungos sistema;

– teisės aktai, kurie turi ženklų poveikį biudžetui: pavyzdžiui, pasiūlymai, kuriuose 
poveikis biudžetui sieks bent [10 %] atitinkamos  biudžeto asignavimų kategorijos 
ataskaitiniais metais.

Jei šis būdas būtų įgyvendintas Darbo tvarkos taisyklėse, taip pat būtų būtina apibrėžti 
instituciją, kuri nusprendžia, kokia tam tikro pasiūlymo dokumentų rūšis. Siekiant paprastumo 
ir pragmatiškumo, galima būtų įsivaizduoti tokį sprendimą: EP pirmininkas nustato, kokia yra 
tam tikros bylos rūšis, kai pasiūlymas perduodamas atsakingam komitetui.

III.2.b. Mažumos teisė

Toms byloms, kurios nepriskiriamos nei vienai minėtai dokumentų rūšiai, galėtų būti taikoma 
mažumos teisė, pagal kurią bent viena dešimtoji Parlamento narių dalis (Parlamento nariai turi 
būti bent iš dviejų skirtingų politinių frakcijų) turėtų teisę paprašyti pateikti plenariniam 
posėdžiui sprendimą pradėti derybas. Tai reikštų, kad visus tokius komiteto sprendimus reikia 
pateikti Parlamentui, išversti ir išdalinti visiems Parlamento nariams.

III.2.c. Pirmininkų sueiga

Kaip trečias būdas, Pirmininkų sueiga galėtų turėti teisę nuspręsti pateikti plenariniam 
posėdžiui sprendimą pradėti derybas vienam (ar daugiau) Sueigos narių paprašius. 

III.3. Plenarinio posėdžio procedūra 

Tais atvejais, kai plenarinis posėdis turi pritarti komiteto sprendimui dėl derybų įgaliojimų, 
siekiant efektyvumo būtų racionalu taikyti supaprastintą procedūrą. Galima būtų įsivaizduoti 
maždaug tokią pačią procedūrą, kaip patvirtinami Darbo tvarkos taisyklių išaiškinimai1: gavęs 
sprendimą, Parlamento pirmininkas apie jį praneša Parlamentui kitos mėnesinės sesijos metu. 
Jei vienos dešimtosios Parlamento narių (bent iš dviejų skirtingų politinių frakcijų) dalies 
mažuma ginčija sprendimą, dėl komiteto sprendimo balsuojama.

Toks balsavimas plenariniame posėdyje galėtų kelti tokią grėsmę: jei daugumos, palaikančios 
įgaliojimus (ar tam tikrą jų dalį) persvara gana nedidelė, Taryba gali panaudoti šį faktą 

                                               
1 Žr. Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnį.
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derybose ne Parlamento naudai. Galimas sprendimas, kaip apsaugoti Parlamento derybinės 
pozicijos tvirtumą, gali būti toks, kad sprendimas (ar galimi jo pakeitimai) galėtų būti 
laikomas patvirtintu tik tada, jei jį palaiko dauguma visų Parlamento narių. 

Reikėtų taip pat apsvarstyti galimybę leisti teikti sprendimo dėl įgaliojimų pakeitimus, jei 
Parlamento nariai turėtų prieštaravimų dėl komiteto pasiūlyto įgaliojimų projekto. Tam 
reikėtų nustatyti įgaliojimų projekto pakeitimų pateikimo terminą. Taip Parlamentas, 
balsuodamas plenariniame posėdyje, galėtų pakeisti įgaliojimus (vėlgi, dėl minėtų priežasčių 
atrodo tikslinga reikalauti visų Parlamento narių daugumos). Pakeisti įgaliojimai būtų 
perduodami vėlgi komitetui, kuris būtų paraginamas pradėti derybas su Taryba. Kita galimybė 
yra tokia, kad plenarinio posėdžio etape nebebūtų priimami pakeitimai, bet pats įgaliojimų 
projektas būtų perduodamas vėlgi komitetui, jei nesusidaro visų Parlamento narių dauguma. 
Tokiu atveju komitetas galėtų arba pateikti naują sprendimą pradėti derybas arba būtų galima 
pereiti tiesiai prie pirmojo svarstymo. Taikant šį sprendimą, būtų tam tikra rizika, kad 
dauguma plenariniame posėdyje ir dauguma komitete skirsis tam tikrų aspektų klausimais. 
Būtų nepageidautina ilga sprendimų pradėti derybas perdavinėjimo procedūra. Galima būtų 
Darbo tvarkos taisyklėse nustatyti, kad atsakingam komitetui leidžiama pateikti pakeistą 
sprendimą dėl įgaliojimų tik vieną kartą. Jei šiam pakeistam sprendimui nepritariama, būtų 
privaloma pereiti prie įprasto pirmojo svarstymo.

Galiausiai, reikėtų turėti mintyje, kad kompromisas, dėl kurio suderėta pagal plenariniame 
posėdyje pakeistus įgaliojimus, galėtų būti blokuojamas, jei atsakingo komiteto dauguma yra 
prieš tokį kompromisą. Todėl balsavimas vykdant tokią pakartotinio konsultavimosi komitete 
procedūrą galėtų būti panaudotas kaip apeliacija dėl sprendimo, priimto plenariniame 
posėdyje, dėl derybų įgaliojimų. Kaip taisomoji priemonė tokiais atvejais galėtų būti priimta 
taisyklė, leidžianti bent dviems bendrai veikiančioms politinėms frakcijoms pateikti 
konsoliduotą kompromisinį pakeitimą plenariniam posėdžiui tokiu atveju, kai atsakingas 
komitetas atmeta suderintą kompromisą.

***
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PRIEDAS

KOMITETŲ PIRMININKŲ SUEIGA

Rekomendacija dėl
geriausios Elgesio kodekso taikymo praktikos
atsižvelgiant į įprastą teisėkūros procedūrą1

Atvejų, kai susitariama pirmojo svarstymo metu, skaičius ženkliai padidėjo per paskutinę 
Parlamento kadenciją. Šią tendenciją paaiškina keli veiksniai, įskaitant politiniu požiūriu opių 
bylų nagrinėjimo darbotvarkės nustatymą aukščiausiu lygiu. Siekiant susitarimo per pirmąjį 
svarstymą, neturėtų būti taikomos automatinės procedūros; derybų strategijoje susitarimas per 
pirmąjį svarstymą yra viena iš galimybių, kaip rodo daugelis atvejų, kai komitetai 
visapusiškai pasinaudojo įvairiais procedūros etapais. Visgi, kol Parlamentas nėra baigęs 
pirmojo svarstymo, jo vykdoma laiko terminų kontrolė ir, taigi, poveikis rotacijos principu 
besikeičiančioms pirmininkaujančioms šalims yra realūs ir taip pat turėtų būti visapusiškai 
išnaudojami siekiant užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir atsakomybę. Pagal Elgesio kodeksą 
dėl derybų įprastos teisėkūros procedūros metu (Darbo tvarkos taisyklių XXI priedas) šių 
tikslų galėtų padėti pasiekti rekomendacijos ir tam tikros tolesnės galimybės:

1. Oficialus įgaliojimas 

Prieš nuspręsdamas, ar siekti susitarimo per pirmąjį svarstymą, Parlamentas oficialiai 
nustato savo pradinę poziciją. Paprastai tai atlieka komitetas, balsuodamas dėl pranešimo
(arba balsuodamas tik dėl pakeitimų).

Tolesnės galimybės: atskirais atvejais bus laikoma, kad prieš pradedant derybas su Taryba 
racionaliau balsuoti plenariniame posėdyje. Tai gali būti padaryta:

– pagal 57 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad Parlamentas patvirtina pakeitimus, bet 
atideda balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos: EP validuoja derybų įgaliojimą siekiant 
susitarimo per pirmąjį svarstymą ir perduoda bylą komitetui, kad šis pradėtų derybas šiuo 
pagrindu.

– pagal balsavimo dėl visko (pakeitimų ir teisėkūros rezoliucijos) principą: Parlamentas 
nustato įgaliojimus siekiant galimo susitarimo ankstyvame antrojo svarstymo etape, kuris 

                                               
1 NB : Šis dokumentas jau išverstas į 7 kalbas (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 – PE 
439.811rev4).
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gali būti pasiektas per Tarybos pirmąjį svarstymą. 

2. Aiškus sprendimas pradėti derybas 

Kai nustatoma pradinė pozicija (komiteto ar plenarinio posėdžio lygiu), pranešėjui ir derybų 
grupei galima oficialiai patikėti pradėti derybas. 

Sprendimas priimamas kiekvienu atveju atskirai po įgaliojimų patvirtinimo, paraginus 
pirmininkui ir remiantis pranešėjo siūlymu, kuris politiškai pagrįstas atsižvelgiant į XXI 
priede išdėstytus kriterijus. Jei nėra konsensuso, balsuojama. Sprendimas paskelbiamas 
darbotvarkėje ir įrašomas į protokolą. Jei komitetas nusprendžia nepradėti derybų, pranešėjui 
nesuteikiama teisė derėtis komiteto vardu.

Į derybų grupę paprastai įeina pirmininkas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Susiję 
komitetai pagal Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnį taip pat dalyvauja (paprastai pirmininkas 
ir nuomonės referentas). 

3. Sistemingas atgalinis ryšys

Pirmininkas užtikrina, kad politinių frakcijų koordinatoriai būtų sistemingai informuojami 
po kiekvieno trialogo ir kad visi komiteto nariai būtų reguliariai informuojami apie derybų 
eigą, galbūt uždarų posėdžių metu. 

Tai taip pat taikoma posėdžiams su Tarybos pirmininkaujančia šalimi siekiant susitarimo 
ankstyvame antrojo svarstymo etape. 

4. Komiteto parama suderėtam kompromisui

Kompromisas, dėl kurio susidera EP derybininkai, yra sistemingai pateikiamas atsakingam 
komitetui, kuris pritaria kompromisiniams pakeitimams, atspindintiems susitarimą su 
Taryba, ir pateikia juos plenariniam posėdžiui. Šiuo atveju tuo metu pirmininkaujanti šalis 
kviečiama viešai patvirtinti susitarimą su Taryba. Kitu būdu ši parama gali būti išreiškiama 
konsensusu (bendrai pasirašo pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, patvirtina koordinatoriai ir 
pirmininkas).

Tolesnės galimybės: 

– Jei ypatingai trūksta laiko, kompromisas, dėl kurio susiderėta su Taryba, gali būti 
pateiktas komitetui arba plenarinio posėdžio stadijoje konsoliduoto teksto forma (su 
aiškiais parodymais, kaip buvo pakeistas Komisijos pasiūlymas).

– Jei įgaliojimai apibrėžti komitete balsavus tik dėl pakeitimų, komiteto pranešime 
atsispindės tik kompromisinis susitarimas, o jo pradinė pozicija nepasieks plenarinio 
posėdžio stadijos, t.y. plenariniame posėdyje nebus pirminės pozicijos.
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Po validavimo komitete, politinėms frakcijoms suteikiamas laikotarpis apsvarstymui, jei jos 
norėtų toliau aptarti pasirinkimą, kuris bus daromas plenarinio posėdžio metu, dėl:

– komiteto pakeitimų, kuriuose atsispindi susitarimas, dėl kurio susiderėta su Taryba, 
kuriems pirmiausia taikomas balsavimas dėl visų pakeitimų iš karto,

– komiteto pakeitimų, kuriuose atsispindi pradinė derybinė pozicija,

– galimų politinių frakcijų pakeitimų.

Jei atsakingas komitetas atmeta Komisijos pasiūlymą, ši pozicija pirmiausia turėtų būti 
pateikta plenariniam posėdžiui.

***


